
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

  11.01.2022                                                 №14-од  

  

Про затвердження рішення  

педагогічної  ради №6 

 

11.01.2022 року о 10.00 год. було проведено засідання педагогічної ради 

з порядком денним: 

№ з/п Порядок денний 

1 Про якість знань і навчальних досягнень учнів 5-11 класів за I семестр 2021-

2022 н.р. 

2 Про підтвердження претендентів 11 класу на нагородження Золотою (Срібною) 

медаллю та визначення претендентів на отримання свідоцтва з відзнакою (9 

клас) за підсумками I семестру. 

3 Про виконання індивідуального навчального плану в І семестрі 2021-2022 н.р.  

учня 11-Б класу сімейної форми навчання Кириляка Романа. 

4 Про підсумки виховної роботи за І семестр та завдання на ІІ семестр 2021-2022 

н.р. 

5 Про відвідування навчальних занять здобувачами освіти у І семестрі 2021-2022 

н.р. 

6 Про харчування учнів закладу в І семестрі 2021-2022 н.р. 

 

7 Про стан профілактики правопорушень, безоглядності і злочинності в І семестрі 

2021-2022 н.р. 

8 Про вибір підручників для учнів 9-х класів  

 

9 Про організацію індивідуальної форми навчання для учня 4-В класу Демка 

Дениса Макаровича. 

10 Про організацію інклюзії для учня 7-Б класу Горюка Богдана Георгійовича. 

11 Про стан викладання хімії 7-11 класів 

12 Про стан викладання природознавства 5 класів 

13 Про стан викладання предмета «Я досліджую світ» 1-4 класи 

14 Про дозвіл учням інклюзивної форми навчання відвідувати корекційно-

розвиткові заняття з предметів варіативної складової. 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити рішення педагогічної ради від 11.01.2022 року протокол №6. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 Директорка закладу                                                Оксана СИЧОВА 



Протокол №6  

 

11.01.2022 року                                                                                                                                                                              

Засідання 

педагогічної ради Вижницького ЗЗСО 

 І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича  

 

Голова: Сичова О.Ю.  

Секретар: Клим Л.М. 

Присутні: 55 

Відсутні: Кіцул Л.Г.(відпустка без збереження з/плати), Тонієвич Н.І. 

(відпустка без збереження з/плати), Кузьменюк О.М.(лікарняний лист), 

Попадюк О.І. (відсторонення від роботи), Двойних Г.В. (відсторонення від 

роботи), Фочук О.Д. (відсторонення від роботи). 

№ 

за/п 

Порядок денний Відповідальні 

1 Про якість знань і навчальних досягнень учнів 5-11 класів 

за I семестр 2021-2022 н.р. 

ЗДНР  

Іричук Г.Г. 

2 Про підтвердження претендентів 11 класу на 

нагородження Золотою (Срібною) медаллю та визначення 

претендентів на отримання свідоцтва з відзнакою (9 клас) 

за підсумками I семестру. 

ЗДНР 

Іричук Г.Г., 

класні керівники 

3 Про виконання індивідуального навчального плану в І 

семестрі 2021-2022 н.р.  учня 11-Б класу сімейної форми 

навчання Кириляка Романа. 

ЗДНР  

Іричук Г.Г. 

4 Про підсумки виховної роботи за І семестр та завдання на 

ІІ семестр 2021-2022 н.р. 

ЗДВР  

Козачук А.Д. 

5 Про відвідування навчальних занять здобувачами освіти у 

І семестрі 2021-2022 н.р. 

Педагог-

організатор 

Юрійчук Р.В., 

класні керівники 

6 Про харчування учнів закладу в І семестрі 2021-2022 н.р. 

 

ЗДВР 

 Козачук А.Д., 

педагог-організатор 

Юрійчук Р.В. 

7 Про стан профілактики правопорушень, безоглядності і 

злочинності в І семестрі 2021-2022 н.р. 

Практичний 

психолог 

Швейка О.М., 

соціальний педагог 

Мицкан А.Ю. 

8 Про вибір підручників для учнів 9-х класів  

 

Бібліотекар  

Муха М.В. 

9 Про організацію індивідуальної форми навчання для учня 

4-В класу Демка Дениса Макаровича. 

ЗДНР  

Іричук Г.Г. 

10 Про організацію інклюзії для учня 7-Б класу Горюка 

Богдана Георгійовича. 

ЗДНР  

Іричук Г.Г. 

11 Про стан викладання хімії 7-11 класів ЗДНР  

Іричук Г.Г. 

12 Про стан викладання природознавства 5 класів ЗДНР  



Іричук Г.Г. 

13 Про стан викладання предмета «Я досліджую світ» 1-4 

класи 

ЗДНР  

Іричук Г.Г. 

14 Про дозвіл учням інклюзивної форми навчання 

відвідувати корекційно-розвиткові заняття з предметів 

варіативної складової. 

ЗДНР  

Іричук Г.Г. 

Результати голосування порядку денного: 

                                                                          За – 55 

                                                                                 Проти – 0 

                                                                                 Утрималось - 0 

1.1. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка  відповідно до 

плану роботи закладу наприкінці грудня 2021 року зробила аналіз навчальних 

досягнень учнів за підсумками І семестру 2021-2022 н.р., підрахувала середній 

бал успішності та відсоток якості знань з усіх предметів інваріантної складової 

навчального плану та середній бал успішності по класах, перевірила 

об’єктивність виставлення оцінок за І семестр (довідка додається). 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Адміністрації освітнього закладу: 

1.1. Тримати впродовж 2021-2022 н.р. на контролі відвідування учнями 

навчальних занять, факультативів і індивідуальних занять. 

1.2. Посилити контроль за роботою вчителів-предметників впродовж 2021-2022 

навчального року з питання об’єктивності оцінювання навчальних досягнень 

учнів. 

2. Заступнику директора з навчальної роботи Іричук Г.Г.: 

2.1. Проаналізувати на нараді при директору у червні 2022 р. підсумки 

навчальних досягнень учнів та рейтинг успішності класів у 2021-2022 н.р. 

2.2.Проводити тематичний контроль:  

- за роботою вчителів щодо підвищення рівня освітньої діяльності здобувачів 

освіти; 

- за дотриманням нормативів тематичного обліку знань, об’єктивності 

оцінювання.                                                                                                        

Постійно.                                                                                                       

3. Керівникам шкільних методичних об’єднань: 

3.1. На засіданнях МО:  

- обговорити результати виконання програм та якість знань учнів з предметів 

циклу; 

 - скоригувати та узгодити календарні плани з навчальних  предметів;  

- спланувати повторення програмового матеріалу на кожному уроці;  

- спланувати роботу щодо підготовки учнів   9-х класів до ДПА; 11 – класу до 

ДПА та ЗНО – 2022.                                                                          

                                                                                        Січень  2022 року. 

 3.2. Розробити заходи щодо усунення прогалин у засвоєнні програмного  

матеріалу здобувачами освіти у зв’язку з епідемічною ситуацією.   

                                                                                           Січень  2022 року. 

3.3. На засіданнях ШМО розглянути питання: 

- використання елементів інноваційних педагогічних технологій;  



- використання інтерактивних технологій навчання; 

- форми і методи роботи вчителів по підвищенню рівня досягнень учнів.  

                                                                                         Січень  2022 року. 

4. Вчителям-предметникам закладу:  

4.1 Вести облік прогалин у знаннях учнів та спланувати заходи щодо їх 

усунення, повторення пройденого матеріалу. Систематично звітувати з цього 

питання на засіданнях ШМО.                                            

 Січень-травень  2022 року. 

4.2. Спланувати заходи та проводити роботу з учнями, які можуть досягти рівня 

7-12 балів.                                                                                 

                                                                                       Січень  2022 року. 

4.3. Впроваджувати в практику роботи закладу досягнення передового 

педагогічного досвіду.                                                                                         

                                                                                                                      Постійно.  

4.4. Урізноманітнювати прийоми і форми мотиваційного етапу навчального 

заняття.                                                                                                                 

Постійно. 

4.5. Спільно із здобувачами освіти формулювати очікувані результати уроку та 

визначати критерії й показники для оцінювання результатів навчання.  

                                                                                                         Постійно. 

4.6. Наприкінці навчального заняття проводити рефлексію навчальної 

діяльності учнів та підводити підсумки, звертаючи увагу на ступінь досягнення 

кожним учнем очікуваних результатів уроку. 

4.7.Організувати впродовж  ІІ семестру 2021-2022 н.р. індивідуальну роботу з 

учнями на консультаціях, уроках, факультативних, індивідуальних заняттях, 

курсах за вибором з метою підвищення результативності навчальних досягнень 

учнів.  

4.8. Приділяти постійно особливу увагу учням, які мають низьку мотивацію до 

навчання, проводити онлайн-зустрічі з їхніми батьками. 

4.9. Ознайомити учнів та батьків з критеріями оцінювання предмета. 

4.10. Посилити індивідуальну роботу з учнями, які за підсумками І семестру 

поточного навчального року отримали по 1 балу достатнього або середнього 

рівнів.  

4.11. Застосовувати індивідуальний підхід до учнів, у яких виникають труднощі 

у засвоєнні програмового матеріалу, проводити корекційну роботу впродовж ІІ 

семестру поточного навчального року.  

5. З метою розв'язання проблеми низької успішності учнів, класним керівникам:  

5.1. Фочук О.Д. (9-А клас), Гожді Т.Я.(8-А клас),фартушняк С.С. (7-Б клас), 

Ізбінському О.Д.. (11-Б клас) посилити співпрацю з учителями-предметниками 

з питання успішності учнів.  

5.2. Класним керівникам 9-х класів Фочук О.Д., Клим Г.Г. учителям-

предметникам, які працюють у даних класах, активізувати індивідуальну 

роботу з учнями та їх батьками з питання підвищення мотивації учнів до 

навчання, отримання свідоцтв про базову загальну середню освіту. 

5.3. Провести класні й  онлайн батьківські збори за підсумками І семестру 2021-

2022 н. р. 

5.4 Посилити контроль за учнями, які потребують особливої уваги, своєчасно 

перевіряти щоденники й повідомляти батьків про успіхи їхніх дітей.  



5.5.  Провести індивідуальні бесіди з батьками.   

5.6.  Через анкетування учнів з'ясувати причини низької успішності. 

5.7. Контролювати освітній процес кожного здобувача освіти.  

5.8. Підтримувати зв'язок з вчителями-предметниками.  

5.9. Інформувати батьків про рівень успішності учнів щомісяця. 

5.10. Щотижня перевіряти в учнів щоденники: 

-записи домашнього завдання; 

-наповнюваність оцінок; 

-підпис батьків. 
Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

Результати голосування : 

                                                                          За – 55 

                                                                          Проти – 0 

                                                                          Утрималось – 0 

1.2. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка ознайомила з 

вимогами до претендентів на нагородження та вручення свідоцтв з відзнакою, 

відповідно до «Положення про золоту медаль «За високі досягнення у 

навчанні» від 17.03.2012 року №306 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами 

Міністерства освіти і науки №152 від 07.02.2019 року №844 від 22.06.2020 

року). 

ВИСТУПИЛИ: 

Класні керівники: Мицкан А.Ю. (9-А клас), Клим Г.Г.(9-Б клас), 

Підпригора О.В. (11-А клас), Ізбінський О.Д. (11-Б клас), з інформацією 

щодо претендентів на вручення свідоцтв з відзнакою та нагородження 

медалями випускників 9-х та 11-х класів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визначити претендентами: 

Нагородження  

( вручення) 

Клас Прізвище, ім’я по батькові 

Золота медаль 11-А Дарій Іван Михайлович 

Золота медаль 11-А Сичова Юлія Павлівна 

Золота медаль 11-Б Долінська Анна Анатоліївна 

Свідоцтво ЗВ 9-Б Слободян Уляна Вікторівна 

Свідоцтво ЗВ 9-Б Харав’юк Іванна Олегівна 

Свідоцтво ЗВ 9-Б Чвир Христина Олегівна 
Відповідальні: Адміністрація закладу 

Результати голосування : 

                                                                          За – 55 

                                                                          Проти – 0 

                                                                          Утрималось – 0 

1.3. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка відповідно до 

пункту 6 розділу ІІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

10.07.2019 № 955), на підставі заяви матері Кириляк Людмили Іванівни від 

21.09.2021р. № 492, проведених контрольних робіт підвела підсумки щодо 



перегляду  результатів оцінювання  успішності учня 11-Б класу Кириляка 

Романа за І семестр. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Продовжити навчання Кириляка Романа Анатолійовича учня 11-Б класу для 

здобуття повної загальної середньої освіти шляхом сімейної (домашньої) 

форми навчання до закінчення навчального року за навчальним планом 

відповідно до кількості предметів інваріантної частини (рішення педагогічної 

ради протокол від 11.01.2022 року № 6/3 (чергове засідання), щодо перегляду  

результатів оцінювання  успішності учня за І семестр. 

                                                                                                           з 17.01.2022 року 

2. Створити та затвердити комісію для оцінювання рівня навчальних досягнень  

учня 11-Б класу Кириляка Р.А.   

3. Комісії розробити та подати на затвердження: 

3.1. Перелік завдань для опрацювання                                        до 17.01.2022 року              

3.2. Графік проведення семестрового оцінювання навчальних досягнень 

                                                                                                         до 17.01.2022 року  

3.3. Графік проведення консультацій  з предметів    інваріантної складової 

частини навчальних планів  

4. Заступниці директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

4.1. Організувати річне оцінювання навчальних досягнень 

за ІІ семестр до 18.05.2022 року 

4.2. Забезпечити зберігання письмових підсумкових контрольних робіт 

впродовж року. 

5.Учителям-предметникам, які проводитимуть консультації та семестрового 

оцінювання навчальних досягнень: 

5.1. Дотримуватись індивідуального графіку консультацій з учнем. 

5.2. Провести річне оцінювання навчальних досягнень за ІІ семестр  та 

виставити до протоколів (згідно додатку 2 Положення про індивідуальну 

форму) річні бали з предметів інваріантної складової робочого 

навчального плану                                                                 до 18.05.2022 року 

5.3. Добирати завдання до підсумкових контрольних робіт такі, які є різними 

за рівнем складності та відповідають чинній програмі з кожного 

навчального предмета на кінець навчання у старшій школі. 

5.4. Дозволити застосовувати такі форми контролю, як усне опитування, 

контрольні роботи та тестування у письмовій формі.  

5.5. Результати оцінювання навчальних досягнень учня фіксувати  в окремому   

журналі встановленого зразка; 

6. Визначити, що учень Кириляк Р.А. бере участь у ЗНО на загальних 

підставах. 

7. Розглянути на засіданні педагогічної ради школи питання допуску             

Кириляк Р.А. до державної підсумкової атестації за курс повної загальної 

середньої освіти                                                                     до 20.05.2022 року 

 
Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

Результати голосування : 

                                                                          За – 55 

                                                                          Проти – 0 

                                                                          Утрималось – 0 

 



1.4. СЛУХАЛИ: 

Козачук А.Д., заступницю директорки з виховної роботи, яка відповідно до 

наказу по закладу від 01.09.2021 року №238 «Про організацію виховної роботи 

у Вижницькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича у 2021-2022 н.р.», 

керуючись планом закладу на 2021/2022 навчальний рік проаналізувала 

виховну роботу за І семестр 2021-2022 н.р. (Довідка додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати стан виховної роботи у І семестрі 2021-2022 н.р. на достатньому. 

2. Заступниці директорки з виховної роботи:  

2.1. Здійснювати виховну роботу у навчальному закладі відповідно до чинних 

нормативно-правових актів та з урахуванням рівня епідемічної небезпеки.  

                                                                       Впродовж навчального року 

2.2. Сприяти розширенню напрямів співробітництва закладу із громадськими 

організаціями.  

                                                                             Впродовж ІІ семестру 

2.3. Контролювати ефективність проведення заходів із виховної роботи 

відповідно до плану на ІІ семестр.  

                                                                             Впродовж ІІ семестру 

2.4. Контролювати практичну реалізацію запланованих виховних заходів, 

розглядати питання виховної роботи на нарадах, засіданнях методичного 

об’єднання класних керівників.  

                                                                             Впродовж ІІ семестру 

2.5. Узагальнювати та поширювати ефективний передовий досвід класних 

керівників та впроваджувати інноваційних технологій у виховний процес. 

3. Класним керівникам 1-11 класів:  

3.1. Спланувати та затвердити план виховної роботи в класах на ІІ семестр 

2020-2021 навчального року.  

                                                                                   До 17 січня 2022 року  

3.2. Впроваджувати інноваційні технології для сприяння всебічного розвитку 

учнів, їх розумових та фізичних здібностей.  

                                                                             Впродовж ІІ семестру  

3.3. Забезпечити участь учнівської молоді та шкільних колективів у конкурсах, 

акціях та інших виховних заходах різних рівнів. 

Впродовж ІІ семестру  

3.4. Співпрацювати з адміністрацією закладу, батьківською громадськістю, 

залучати батьків до організації та проведення виховних заходів. 

Постійно 

3.5. Своєчасно подавати фотозвіти та матеріали про виконані заходи. 

                                                                              Постійно  

3.6. Проводити профорієнтаційну роботу з учнями випускних класів,  щодо 

вибору майбутньої професії. 

                                                                                        До квітня 2022 року  

3.7. Урізноманітнювати тематику годин спілкування, впроваджувати сучасні 

технології у виховний процес, проводити відкриті заходи, майстер-класи з 

обміну досвідом.  

                                                                                                Постійно  



3.8. Керівнику методичного об’єднання класних керівників Сергій Я.І. 

проаналізувати підсумки виховної роботи школи за І семестр 2021-2022 

навчального року на засіданні методичного об’єднання класних керівників  

                                                                                          До 04.01.2022 року  

4. Педагогу-організатору:  

4.1. Формувати громадянську компетентність, розвивати соціальну активність 

вихованців на засадах шкільної системи шкільного парламенту .  

                                                                            Впродовж ІІ семестру 

4.2. Активізувати роботу з класними дитячими колективами, залучати до 

роботи активи класів.  

                                                                               Впродовж ІІ семестру 

5. Практичному психологу та соціальному педагогу: 

5.1. Постійно здійснювати соціально-психологічний супровід дітей; 

5.2. Систематично проводити заходи з превентивної діяльності; 

5.3. Надавати консультації батькам, вчителям щодо роботи з дітьми різних 

соціальних категорій. 

Впродовж ІІ семестру 
Відповідальні: заступниця директорки з виховної роботи 

Результати голосування : 

                                                                          За – 55 

                                                                          Проти – 0 

                                                                          Утрималось – 0 

 

1.5. СЛУХАЛИ: 

Юрійчук Р.В., педагога-організатора, яка проаналізувала стан відвідування 

учнями закладу у І семестрі 2021-2022 н.р. (довідка додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати стан відвідування учнями навчального закладу у І семестрі 2021-

2022 н.р. задовільним. 

2. Адміністрації школи: 

2.1 Здійснювати особистий систематичний контроль за відвідуванням учнями 

занять, спізненнями на уроки. 

Впродовж ІІ семестру 2021-2022 н.р.  

2.2 Забезпечити відповідальність класних керівників та класоводів за якість 

роботи з попередження пропусків уроків учнями без поважних причин. 

                                                                       Впродовж ІІ семестру 2021-2022 н.р.  

3. Педагогу-організатору спільно з шкільним парламентом та черговими 

вчителями організувати рейди по виявленню учнів, які систематично 

спізнюються на уроки, проводити з ними профілактичну роботу. 

                                                                       Впродовж ІІ семестру 2021-2022 н.р. 

4. Заступнику директора з виховної роботи Козачук А. Д. взяти під особистий 

контроль проведення рейдів «Урок», індивідуальну роботу з учнями, що 

можуть бути схильні до пропусків навчальних занять без поважних причин.    

                                                                       Впродовж ІІ семестру 2021-2022 н.р. 

5.  Класним керівникам 1-11 класів: 

5.1 Продовжувати роботу щодо щоденного контролю відвідування учнями 

школи. 

                                                                      Впродовж ІІ семестру 2021-2022 н.р. 



5.2 Аналізувати та здавати заступниці директорки з виховної роботи 

щомісячний звіт про стан відвідування учнями закладу. 

                                                                                   До 01 числа кожного місяця  

5.3 Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів 

до навчання. 

                                                                     Впродовж ІІ семестру 2021-2022 н.р. 

5.4 У кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях 

невідкладно з'ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини. 

Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють, та адміністрацію школи. 

За потребою 

5.5 У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу 

без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним комісію у справах 

неповнолітніх, а у разі необхідності – кримінальну поліцію у справах 

неповнолітніх.  

                                                                                                                 За потребою 

5.6 Співпрацюючи із вчителем-предметником після першого уроку 

записувати достовірні дані в журнал обліку  відвідування учнями навчальних 

занять, вказуючи причину пропуску 

Щодня 

5.7 Здійснювати контроль щодо відповідності кількості відсутніх у класному 

журналі та кількості у журналі обліку відвідування 

Щодня 

5.8 Провести профілактичні бесіди з батьками про виконання своїх 

батьківських обов’язків щодо забезпечення здобуття дитиною повної 

загальної середньої освіти відповідно до ст. 150 Сімейного кодексу України. 

                                                                 Впродовж ІІ семестру 2021-2022 н.р. 
Відповідальні: заступниця директорки з виховної роботи Козачук А.Д. 

Результати голосування : 

                                                                          За – 55 

                                                                          Проти – 0 

                                                                          Утрималось – 0 

1.6. СЛУХАЛИ: 

Юрійчук Р.В., педагога-організатора, яка проаналізувала стан харчування 

учнів закладу у І семестрі 2021-2022 н.р. (довідка додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Організацію харчування учнів у І семестрі 2021-2022 н.р. у закладі освіти 

вважати на достатньому рівні. 

2. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.: 

2.1. Контролювати організацію та якість харчування учнів.  

                                                                                                          Постійно 

2.2. Контролювати ведення журналу бракеражу сирої та готової продукції, 

ведення ділової документації, яка регламентує роботу харчоблоку, щотижня.  

                                                                               Впродовж 2021-2022 н.р. 

2.3. Здійснювати контроль за організацією харчування учнів з особливими 

дієтичними потребами (Додаток 11, пункт 11, розділ 6 Санітарного 

регламенту).                                                                                                  Постійно                                                                  

2.4. Контролювати працівників харчоблоку з дотримання вимог розділу 6 

Санітарного регламент (пункт 4,5,6) та розділу 8 Санітарного регламенту 

(пункту 2).                                                                                                     Постійно 



2.5. Щосеместрово робити аналіз роботи з організації харчування у 

навчальному закладі.                                                                   Кінець ІІ семестру 

3. Кухарю Матіос О.М.: 

3.1. Забезпечувати повноцінне, безпечне, якісне харчування дітей, 

дотримуватись умов і термінів зберігання продовольчої сировини, технології 

приготування страв, правил особистої гігієни.  

                                                                               Впродовж 2021-2022 н.р. 

3.2. Забезпечувати виконання норм харчування дітей, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 №1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». 

                                                                              Впродовж 2021-2022 н.р. 

3.3 Не допускати використання пощербленого та потрісканого столового 

посуду, що є порушенням п.3.8. Державних санітарних правил і норм, 

використовувати щіпчики для набирання їжі.                                          Постійно                                                        

3.4. забезпечувати наявність у працівників їдальні під час видачі страв захисної 

маски або респіратора, захисних окулярів або захисного щитка, одноразових 

рукавичок.                                                                                                      Постійно 

4. Підприємцю шкільної їдальні Ткачук М.В. тримати на постійному контролі 

питання прийняття якісних і безпечних продуктів харчування та продовольчої 

сировини, умов і термінів їх зберігання, ведення документації по організації 

харчування.                                                                                                   Постійно 

5. Медичному працівнику Козлан Л. О.:  

5.1. Щоденно здійснювати контроль за якістю продуктів, що надходять до 

закладу освіти, умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації і 

технології виготовлення страв, дотримання санітарно-протиепідемічного 

режиму в їдальні (харчоблоці), буфеті, фактичним виконанням меню за меню-

розкладом, що містять кількісні дані про рецептуру страв додаток 9, 10 

Санітарного регламенту                                                    Впродовж 2021-2022 н.р. 

5.2. Здійснювати контроль за вибіркою продуктів харчування на одну дитину в 

день.                                                                                    Впродовж 2021-2022 н.р. 

5.3. Знімати пробу страв за півгодини до видачі їжі на класи (групи ГПД) в 

об’ємі не більше однієї порції, відповідно до переліку страв, результати зняття 

проби вносити до журналу бракеражу готової продукції. 

                                                                                     Впродовж 2021-2022 н.р. 

5.4. Скласти список учнів з особливими дієтичними потребами, та 

контролювати організацію харчування даних учнів згідно додатку 11 до 

Санітарного регламенту.                                                              До 17.01.2022 року 

5.5. Здійснювати щоденний контроль, щодо виявлення реалізації у шкільному 

буфеті заборонених харчових продуктів.                       Впродовж 2021-2022 н.р.                                        

6. Класним керівникам 1-11 класів: 

6.1. Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та їх батьків щодо значення 

гарячого харчування, раціонального, здорового харчування як вдома, так і в 

навчальному закладі 

                                                                                     Впродовж 2021-2022 н.р. 

6.2. Вести облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням та своєчасно 

повідомляти про наявність таких учнів особу, відповідальну за організацію 

безоплатного харчування. 

                                                                             Впродовж 2021-2022 н.р. 



6.3. Виховувати у дітей навички культурної поведінки за столом. 

                                                                             Впродовж 2021-2022 н.р. 

7. Заступнику директора з господарської частини Ромащук М.П. забезпечувати 

проведення робіт по дезінфекції та дератизації приміщень їдальні. 

 
Відповідальні: заступниця директорки з виховної роботи Козачук А.Д. 

Результати голосування : 

                                                                          За – 55 

                                                                          Проти – 0 

                                                                          Утрималось – 0 

1.7. СЛУХАЛИ: 

Мицкан А.Ю., соціального педагога, про підсумки роботи з профілактики 

правопорушень, безоглядності, шкідливих звичок, попередження проявів 

жорстокості і насильства(булінгу) серед учнів(довідка додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Адміністрації закладу: 

1.1. Проаналізувати на нарді при директорці причини, характер, мотив 

правовпорушень. 

1.2. Продовжити подальшу роботу по згуртуванню зусиль педколективу 

школи спрямовану на зниження правопорушень та недопущення злочинності 

серед молоді. 

1.3. Забезпечити необхідні умови діяльності учнівського самоврядування з 

питань профілактики правопорушень. 

2. Соціальному педагогу Мицкан А.Ю.: 

2.1. Тримати на контролі зв’язок між сім’єю дитини з девіантною поведінкою, 

школою та службах у справах неповнолітніх                                      постійно. 

2.2. Проводити повторну діагностичну роботу з учнями девіантної поведінки; 

2.3. Надавати соціально-просвітницьку допомогу та роботу яка спрямована на 

розвиток особистості дитини (тренінги, розвивальні ігри); 

2.4. Контролювати та виявляти учнів з важкою поведінкою              постійно.  

2.5. Здійснювати соціальний контроль негативного впливу на дитину: 

виявляти факти аморального та кримінального впливу на дитину в сім’ї та в 

школі                                                                                                         постійно.   

3. Практичному психологу Швейці О.М.: 

3.1. Провести індивідуальне консультування учнів, батьків, педагогічних 

працівників, за результатами діагностики учнів з девіантною поведінкою. 

3.2. Провести заняття з профілактики девіантної поведінки; 

3.3. Провести корекційно-відновлювальну роботу з учнями «групи ризику»; 

3.4. Налагодити сприятливу атмосферу у формальній групі до якої входить 

дитина з девіантною поведінкою, поступове залучення такої дитини до 

життєдіяльності соціально-позитивної групи. 

4. Класним керівникам та вчителям-предметникам: 

4.1. Забезпечити ефективний контроль за відвідування учнями занять; 

4.2. Сприяти покращенню поведінки дітей, які відносяться до цих категорій; 

4.3. Установити особистий контакт з учнями; 

4.4. Формувати свідоме ставлення дітей до виконання правил для учнів та норм 

загальнолюдської моралі; 



4.5. Учнів, які потребують психолого-педагогічної підтримки обов’язково 

залучати до гурткової та позакласної роботи шкільних та позашкільних 

заходів; 

4.6. Поводитись так, щоб учні відчували, що ви керуєте навчальним процесом, 

при цьому всіляко стимулюєте їхню активність; 

4.7. Залучити до співпраці батьків, намагатися отримати від них підтримку; 

4.8. Не виявляти антипатії до «важких№ учнів, сподіваючись від них поганої 

поведінки; 

4.9. Уміти керувати емоціями, знати ціну кожному слову, тонові; 

4.10. Звернути увагу на предмети, якими користуються діти під час уроків та 

на перервах (цими предметами можуть бути електронні сигарети). 

 

1.8. СЛУХАЛИ: 

- Сичову О.Ю., директорку закладу, яка ознайомила присутніх із змістом 

Порядку проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) та 

посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників, наказу Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2021 

року № 1049 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім 

електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних 

працівників у 2021-2022 роках (9 клас)» (зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2021 року № 1310), від 10 

грудня 2021 року № 1341 «Про організацію повторного видання підручників 

для 9 класу закладів загальної середньої освіти» та листа МОН №1/22048-21 від 

16.12.2021 року. 

- Муху М.В., бібліотекаря, «Про проведення конкурсного відбору підручників 

для здобувачів закладів загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 

2021-2022 н.р. для 9-х класів» 

ВИСТУПИЛИ: 

- вчителі української мови та літератури – Підопригора О.В., Артемчук Г.І., 

Шпинтюк Р.Г., Кузьменюк О.М. та Беженар Н.М. 

- вчителі математики - Федик Н.М., Ямбор Н.В. та Юрійчук Р.В. 

- вчителі англійської мови - Гаврилюк О.С., Гожда Т.Я., Сергій Я.І., Панасенко 

М.Ю. та Попович О.С. 

- вчителька біології – Козачук А.Д. 

- вчителі географії – Тороус Н.В. та Гайдук Н.М. 

- вчителі зарубіжної літератури – Клим Г.Г. та Татарин Л.М. 

- вчителі мистецтва – Кіцул Л.Г., Фартушняк С.С. та Іричук Г.Г. 

- вчителька основ здоров’я – Тороус Н.В. 

- вчителька фізики – Козак О.Г. 

- вчителі хімії – Колотило М.І. та Самборська Д.М. 

- вчителі історії – Пилипюк О.Ю., Ковалюк П.М., Сичова О.Ю. та Девда О.М. 

- вчителі інформатики Огданський С.В., Ізбінський О.Д. та Клим О.В. 

- вчитель правознавства – Ковалюк П.М. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Здійснити замовлення проектів підручників згідно інструкційно-методичних 

матеріалів, а саме:  

-«Українська мова» - О.В.Заболотний 

-«Українська література» - О.М.Авраменко 



-«Алгебра» - Мерзляк А.Г.  

-«Геометрія» - Мерзляк А.Г.  

-«Англійська мова» - Карпюк О.Д. 

-«Біологія» - Соболь В.І.  

-«Географія» - В.М.Бойко 

-«Зарубіжна література» - Є.В.Волощук 

-«Мистецтво» - О.В.Гайдамака 

-«Основи здоров’я» - Т.Є.Бойченко 

-«Фізика» - В.Г.Бар’яхтар 

-«Хімія» - О.В.Григорович 

-«Всесвітня історія» - О.В.Гісем 

-«Історія України» - О.В. Гісем 

-«Інформатика» - О.О.Бондаренко 

-«Основи правознавства» - О.Д.Наровлянський  

в загальній кількості 65 примірників. 
Відповідальна: Муха М.В., бібліотекар 

Результати голосування : 

                                                                          За – 55 

                                                                          Проти – 0 

                                                                          Утрималось - 0 

1.9. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 року №955 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 

року №8», з метою здобуття учнями базової та повної загальної середньої 

освіти з урахуванням здоров’я дітей запропонувала організувати індивідуальне 

навчання для учня 4-В класу Демка Дениса(довідка додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Організувати на підставі заяв батьків та висновків про комплексну 

психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини індивідуальну форму навчання 

з 01.01.2022 року по 03.06.2022 року Демка Дениса (4-В клас). 

2. Затвердити навчальний плани для індивідуального навчання учня.  

3. Внести зміни до педагогічного навантаження педагогічних працівників, які 

працюватимуть з учнем індивідуальної форми навчання. 

4. Педагогічним працівникам: 

4.1. Скоригувати програми з навчальних предметів відповідно до кількості 

годин у затвердженому індивідуальному навчальному плані та погодити їх із 

заступницею директорки з навчальної роботи. 

4.2. Хід виконання індивідуального навчального плану та програм, навчальні 

досягнення фіксувати в окремому журналі встановленого зразка. 

5. Заступниці директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г.: 

5.1. Погодити (письмово) розклад навчальних занять з батьками. 

5.3. Впродовж навчального року контролювати здійснення індивідуального 

навчання. 
Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

Результати голосування :                       За – 55 
                                                                   Проти – 0 

                                                                         Утрималось – 0                                                                               

1.10. СЛУХАЛИ: 



Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. №872 «Про 

затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах», витягу з протоколу районного інклюзивно-ресурсного 

центру та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на 

освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільстві 

запропонувала організувати інклюзивне навчання для учня 7-Б класу Горюка 

Богдана.(довідка додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Організувати навчання з інклюзивною формою у 7-Б класі з учнем Горюком 

Богданом. 

2. Призначити асистентом-вчителя у 7-Б класі Поп’юк Анастасію 

Михайлівну.  

3. Асистентці-вчителя Поп’юк А.М.: 

3.1. дотримуватися посадових обов’язків асистента-вчителя згідно інструкції; 

3.2. здійснювати соціальний супровід учнів з особливими освітніми потребами; 

3.3.здійснювати відповідне календарне та поурочне планування за 

індивідуальним навчальним планом; 

3.4. завести журнал інклюзивного навчання на кожного учня згідно 

навчального плану. 

4. Заступниці директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г.  

4.1. для проведення корекційно-розвиткових занять надати години відповідно 

до рішення ІРЦ. 

4.2. взяти під контроль: 

- навчання учня з особливими освітніми потребами; 

- проведення корекційно-розвиткових занять; 

- аналіз результативного освітнього процесу 
Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

Результати голосування :                       За – 55 

                                                                      Проти – 0 

                                                                      Утрималось – 0                                                                               

1.11. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка 

проаналізувала стан викладання хімії у 7-11-х класах (довідка додається). 

УХВАЛИЛИ:  

1.Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з хімії вважати 

задовільним. 

2.Учителям хімії  Колотилу М.І., Самборській Д.М.: 

2.1. Більше уваги приділяти невстигаючим учням, використовуючи на уроках 

диференційовані, індивідуальні завдання; 

2.2. Об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів, не допускаючи значних 

розбіжностей в оцінюванні; 

2.3. Систематично приділяти належну увагу розвитку умінь і навичок учнів з 

хімії. 

2.4. Підвищити практичність спрямованості навчання хімії; 

2.5. Збільшити частки продуктивних і творчих форм роботи за рахунок 

зменшення частки репродуктивної діяльності; 

2.6. Систематично формувати дослідницькі уміння і навички учнів. 
Відповідальні: вчителі хімії Самборська Д.М. та Колотило М.І. 



Результати голосування :                       За – 55 
                                                                    Проти – 0 

                                                                          Утрималось – 0      
1.12. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка 

проаналізувала стан викладання природознавства у 5-х класах (довідка 

додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Відзначити належний рівень викладання предмету «Природознавство» у 5-му 

класі. 

2. Вчительці Самборській Д.М.: 

2.1. Проаналізувати довідку та вжити невідкладних заходів щодо усунення 

недоліків, виявлених під час перевірки стану викладання та рівня навчальних 

досягнень учнів з предмету «Природознавство». 

До 06.01.2022 року 

2.2. Поповнювати навчальну базу з предмету «Природознавство» відповідно до 

вимог діючих програм. 

Постійно 

2.3. З метою забезпечення якісної освіти використовувати в освітньому процесі 

інтерактивні методи навчання, навчальні екскурсії, тренінги, дидактичні ігри, 

презентації, відеофільми тощо. 

Постійно 

2.4. Проводити диференційовану роботу з учнями, які потребують 

індивідуальної допомоги. 

Впродовж навчального року 

2.5. Поширювати словниковий запас здобувачів освіти на кожному уроці, 

звертати увагу на недоліки у вимові учнів та намагатися коригувати їх. 

Впродовж навчального року 
Відповідальні: вчителька природознавства Самборська Д.М. 

Результати голосування :                       За – 55 
                                                                    Проти – 0 

                                                                          Утрималось – 0      
1.13. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка 

проаналізувала стан викладання предмета «Я досліджую світ» у 1-4-х класах 

(довідка додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Узяти до відома інформацію про підсумки моніторингового дослідження 

щодо оволодіння учнями 1–4-х класів навичками спостереження та 

дослідження, що додається. 

2. Керівнику методичного об’єднання вчителів початкових класів Луканюк 

О.С.: 

2.1. Обговорити на засіданні методичного об’єднання вчителів початкових 

класів результати проведеного моніторингового дослідження щодо формування 

навичок спостереження та дослідження з предмету «Я досліджую світ» в учнів 

1-4 класів 

Січень 2022 року 

2.2. Спланувати заходи щодо підвищення мотиваційної складової учнів 

початкової школи щодо формування навичок спостереження та дослідження. 



Лютий 2022 року 

3. Учителям, що викладають предмет «Я досліджую світ»: 

3.1. Продовжити роботу з формування у здобувачів освіти необхідних 

ключових і предметних компетентностей відповідно до освітньої програми під 

час викладання предмета «Я досліджую світ». 

Постійно 

3.2. Залучати учнів до дослідницької роботи, формувати навички життєвих 

компетентностей через використання внутрішньопредметних і міжпредметних 

зв’язків з метою сприяння цілісності результатів початкової освіти та переносу 

вмінь у нові ситуації. 

Постійно 

3.3. Стимулювати мотиваційну діяльність учнів через застосування творчих 

форм, методів, технологій навчання. 

Постійно 

3.4. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які недостатньою мірою 

засвоїли програмовий матеріал. 

Впродовж навчального року 
Відповідальні: кафедра початкових класів 

Результати голосування :                       За – 55 
                                                                    Проти – 0 

                                                                          Утрималось – 0      
1.14. СЛУХАЛИ: 

Іричук Г.Г., заступницю директорки з навчальної роботи, яка відповідно до 

протоколу №3 від 10.01.2022 року засідання команди психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами, повідомила про 

необхідність відвідування учням з ООП предметів варіативної складової задля 

недопущення перевантаження навчальною програмою відповідно до висновків 

ІРЦ. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Розподілити години варіативної складової для відвідування корекційно-

розвиткових занять таким чином: 

- для учня 5-Б класу Бабешка Іванна з українознавства; 

- для учениці 5-Б класу Хамзаєвої Каріни з родинних фінансів; 

- для учениці 5-В класу Радченко Іванни з родинних фінансів та основ 

християнської етики; 

- для учениць 6-Б класу Попович Тетяни та Попович Ангеліни з етики, 

українознавства та основ християнської етики; 

- для учня 7-Б класу Горюка Богдана з українознавства.  

- для учнів 8-А класу Губки Дмитра та Губки Серафима з етики. 

2. Дозволити учням Губці Дмитру та Губці Серафиму відвідувати корекційно-

розвиткові заняття в позаурочний час. 
Відповідальні: заступниця директорки з навчальної роботи Іричук Г.Г. 

Результати голосування :                       За – 55 
                                                                    Проти – 0 

                                                                          Утрималось – 0      
 

Голова педради                                                  О.Ю. Сичова 

Секретар                                                              Л.М. Клим 


